Leder Merete Furubergs 4 minutters fremføring under
høringa vedrørende Statsbudsjettet i Næringskomitéen
på Stortinget:
Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige
investeringsvirkemidler til utbygginger i produksjoner
der det er overproduksjon, og der øvrig
virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon.
Det foregår eksport av kjøtt til dumpingpris for å bli kvitt
overskuddet. Samtidig gir staten titalls millioner til nye
sauefjøs mens lageret igjen vokser. Dette er uansvarlig
bruk av skattebetalernes penger. Vi mistenker at
overproduksjonen av sau og lam er en bevisst politikk for
å oppnå en fordekt strukturrasjonalisering i saueholdet.
Tilskuddene må flyttes fra økt volumproduksjon til å løse
andre samfunnsoppgaver med jordbruksdrift.

Det er positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien
er økt med 10 mill. kroner. Det trengs mer
midler til forskning, innovasjon og utviklingsarbeid for å
realisere omleggingen til en grønn økonomi. Det er

behov for økte forskningsmidler for å utvikle ny
teknologi og nye plantesorter for å møte klimaendringene
på en offensiv måte.

For jordbruket er det også positivt at regjeringen
reduserer noe på skattegrunnlaget for arbeidende kapital.
Fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr er bra.

Det er skuffende at regjeringen ikke
imøtekommer kravet om innføring av et
investeringsfond. Dette ville satt jordbruket i stand til å
gjennomføre nødvendige investeringer bl.a. for å
redusere utslippet av klimagasser.

Vi er sterkt kritisk til at regjeringen overser Stortingets
instruksjon om å bevilge midler for å kompensere for
fjerningen av eksportstøtte.

Vi kan ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets

forslag om å ta bort støtten til mange frivillige
organisasjoner.

Mye matjord ble vasket vekk pga. flom tidligere i
oktober. Årvisst gjennom mange år har vi opplevd store
ødeleggelser pga. flom og ras. Likevel reduserer
regjeringen bevilgningene til flomsikring. Det er helt
uforståelig. Det er viktig å styrke arbeidet
med å forebygge skader av flom og skred. Økte
nedbørsmengder og mer overflatevann truer verdifull
matjord langs elver i hele landet. Derfor er reduksjonen i
bevilgningen på hele 43 % uforståelig.

Opplysningskontorene er et viktig
markedsbalanseringsinstrument. Vi ber derfor om at
Stortinget samler seg om et forslag der man ber om at
avviklingen av finansieringen av opplysningskontorene
settes på vent, fram til det er gjennomført en grundig

utredning jf. Innst. 445.

Det er bra og nødvendig at regjeringa har økt fokus
og satsing på forsvar. Vi
appellerer til at regjeringa skal ta med matproduksjon
som en nødvendig og viktig del av totalforsvaret og
beredskapen. Mat- og fôrkornlagre må derfor reetableres.

Vi ser positivt på regjeringas satsing på
mattrygghet. Dyrevelferd og folkehelse er viktige
elementer i arbeidet med mattrygghet. Derfor må
bevilgningen til Mattilsynet styrkes.

Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda
viktigere hvordan vi produserer den.

